กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
(TISCO Global Income Plus Fund)
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด

1

รายงานบริษทั จัดการ
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
บลจ.ทิสโก จํากัด ไดจัดทํารายงาน 6 เดือนของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับนี้มายังทานเพื่อใหทานไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผานมา

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม
2563) ดังนี้ กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส (Class R) มีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.78 และกองทุนเปด ทิสโก
โกลบอล อินคัม พลัส (Class A) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.78
ทายนี้ บลจ.ทิสโก จํากัด ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ใหความไววางใจในการใชบริการจัดการกองทุนของ
บริษัทฯ โดยเราจะมุงมั่นสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความไววางใจจากทานในโอกาสการลงทุนตอ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
ผลการดําเนินงานของกองทุน*
อัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ตั้งแต่
ต้ นปี

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน

ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)

0.11%

-1.95%

-1.30%

6.78%

1.55%

4.33%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.62%

-3.64%

-2.25%

-0.29%

2.15%

3.93%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-0.95%

-1.87%

-1.64%

3.29%

0.02%

4.91%

ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)

0.11%

-1.95%

-1.30%

6.78%

1.55%

4.08%

เกณฑ์ มาตรฐาน**

1.62%

-3.64%

-2.25%

-0.29%

2.15%

3.12%

เกณฑ์ มาตรฐาน (Hedging)***

-0.95%

-1.87%

-1.64%

3.29%

0.02%

5.01%

กองทุนเปิ ด

* การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไมใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน เอกสารการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเปนผลการดําเนินงานหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน หรือคาใชจายตางๆ ผลการดําเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
** ค า เฉลี่ ย ระหว า ง 1) ดั ช นี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสั ด ส ว น 50% 2) ดั ช นี MSCI AC World Daily Total
Return Net USD ในสัดสวน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed – USD Net ในสัดสวน 10% (ดัชนีในขอ 1) 2) 3) จะถูกปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนใหอยูในรูปเงินสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน และ 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสัดสวน 10%
*** เกณฑมาตรฐาน (Hedging) ของแตละกองทุน หมายถึง เกณฑมาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคํานวณในรูปสกุลเงินของแตละดัชนีในสัดสวนที่กองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และคํานวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดสวนที่กองทุนไมไดทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่ม
คํานวณตามสัดสวนดังกลาว จะเริ่มคํานวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทําการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนในการปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ เกณฑมาตรฐาน (Hedging) เปนเกณฑมาตรฐานที่ บลจ.ทิสโก จัดทําขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
รายชื่อผู้จัดการกองทุน
ชื่อกองทุนรวม

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
คุณสากล รัตนวรี

กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
คุณภัคพล วนวิทย

ข้ อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
ข้ อมูล ณ วันที่

จํานวนกลุ่ม*

กลุ่มที่

สั ดส่ วน(%)

30 ตุลาคม 2563

-

-

-

*กลุม หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลรายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรื อข้ อมูลแนวทางการใช้ สิทธิออก
เสี ยงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสี ยงได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ
(http://www.tiscoasset.com)
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส
แบบแสดงค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
สํ าหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
(Fund’s Direct Expenses)

จํานวนเงิน
ร้ อยละของมูลค่ า
(หน่ วย: พันบาท) สิ นทรัพย์ สุทธิถวั เฉลีย่

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

15,993.06

0.54

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee)

479.79

0.01

คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee)

2,558.89

0.09

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)

-

-

คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee)

-

-

210.73

0.007

19,242.47

0.65

606.49

0.02

คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**)
รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*)
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission)

ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker Commission) คาธรรมเนียมขางตนรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีตราสารหนี้ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของแลว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))
** คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) เปนจํานวนเงิน 21.17 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาจดหมายขาว,สารประชาสัมพันธ,รายงานประจําป และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เปนจํานวนเงิน 3.33 บาท (หนวย : พันบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge) เปนจํานวนเงิน 33.50 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาซื้อเช็ค (Cheque Expense) เปนจํานวนเงิน 1.83 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี (Fund Auditing Expense) เปนจํานวนเงิน 1.00 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาไปรษณีย (Postage Stamp) เปนจํานวนเงิน 4.20 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.000 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับรายการลงทุนในตราสาร(Transaction Fee) เปนจํานวนเงิน 32.78 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.001 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
คาใชจายเกี่ยวกับการใชดัชนีอางอิง (Reference Index Expense) เปนจํานวนเงิน 112.92 บาท (หนวย : พันบาท) หรือคิดเปนรอยละ 0.004 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

*

ชนิดหน่ วยลงทุน (Class)
Class A
Class R

ค่าธรรมเนียมการจัดการ*
0.537
0.538

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ **

0.109
0.109

Expense Ratio ราย Class
0.646
0.647

* รอยละของคาธรรมเนียมการจัดการตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (ราย Class)
** รอยละของคาใชจายอื่น ๆ ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย (รวมทุก Class)

อัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

=

0.31
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
รายละเอียดคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ลําดับที่
1
2

3
4
5

ชื่อบริษัทนายหนา/บริษัทหลักทรัพย
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

คานายหนา

รอยละ / ยอดรวม

559,165.09

92.20

29,617.46

4.88

8,335.52

1.37

6,963.01

1.15

2,410.47

0.40

606,491.55

100.00
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กองทุนเปิ ด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
2. ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมได้ ท่บี ริษัทจัดการโดยตรง
หรื อที่เว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) และเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กลต. (http://www.sec.or.th)

ธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรั บผลประโยชน์ ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้ บริ การของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ผลประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ลําดับที่

บริ ษัทนายหน้ าที่ให้ ผลประโยชน์

การรั บบทวิจยั รวมทัง้
ข้ อมูลข่ าวสารอื่นๆ

จัดสัมมนา /
จัดเยี่ยมชมบริษัท

การได้ รับสิทธิในการ
จองหุ้น

1

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)







2

บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด







3

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด







4

บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด







5

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด







6

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







7

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)







8

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)







9

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด







10

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด







11

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







12

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)







13

บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด







14

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







15

บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)







16

บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)







17

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด ( มหาชน )







18

บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด







7

กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
มูลคาสินทรัพยสุทธิ : บาท

2,849,594,638.40

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย

หลักทรัพยใ นประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (FTREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช (HREIT)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท (IMPACT)
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟากลุมน้ําตาลครบุรี (KBSPIF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย พรอสเพค โลจิสติกส
และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
หลักทรัพยตางประเทศ
หนวยลงทุน (Unit Trust)
JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND (JANREI1 ID)
PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION (PINCMII ID)
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S (WELGDGA LX)
รวมหนวยลงทุน (Unit Trust)
รวมเงินลงทุน ( ราคาทุน 2,744,570,093.86 บาท )

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันครบ
อายุ

จํานวนหนวย/
การจัดอันดับ
เงินตน
ความนาเชื่อถือของ
มูลคายุติธรรม
ตราสารหรือผูออก
(บาท)
(หุน/บาท)
ตราสาร /สถาบัน

รอยละของมูลคา
เงิน สินทรัพย
ลงทุน สุทธิ

7,960,955.000 101,104,128.50
2,131,951.000 27,075,777.70

3.60
0.96

3.55
0.95

1,820,100.000
1,669,900.000
358,900.000
836,500.000

13,468,740.00
29,223,250.00
3,212,155.00
7,570,325.00

0.48
1.04
0.11
0.27

0.47
1.03
0.11
0.27

1,721,000.000
2,203,905.000

25,642,900.00
27,989,593.50
235,286,869.70

0.91
0.99
8.36

0.90
0.98
8.26

539,661.404 277,418,686.79
3,952,490.850 1,438,794,849.49
798,391.128 860,458,042.51
2,576,671,578.79

9.87
51.17
30.60
91.64

9.73
50.49
30.20
90.42

2,811,958,448.49 100.00

98.68
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
1. PIMCO GIS Income Fund (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
59.4 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
11.67 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
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2. Wellington Global Quality Growth Fund (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
7.8 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
มูลคาหนวยลงทุน
34.55 ดอลลารสหรัฐอเมริกา
การกระจายการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ

หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

ผลการดําเนินงานของกองทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุน

* ที่มา: Bloomberg, ขอมูลยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบดุล
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 2,744,570,093.86 บาท)
เงินฝากธนาคาร

2,811,958,448.49
47,533,188.76

ลูกหนี้
จากเงินปนผลและดอกเบี้ย

4,870,723.04

ลูกหนี้ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (CURRENCY RECEIVABLE)

4,715,034.40

สินทรัพยอื่น ๆ
รวมสินทรัพย

0.78
2,869,077,395.47

หนี้สิน
เจาหนี้
จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาใชจายคางจาย

(16,162,810.77)
(3,166,565.57)

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย

(87,046.91)

หนี้สินอื่น ๆ

(66,333.82)

รวมหนี้สิน

(19,482,757.07)

สินทรัพยสุทธิ

2,849,594,638.40

สินทรัพยสุทธิ:
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน

2,565,517,916.82

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)

95,684,386.03
188,392,335.55
2,849,594,638.40
11.1072
256,551,791.6772
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กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล อินคัม พลัส
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
หนวย : บาท
รายไดจากการลงทุน
รายไดดอกเบี้ย
เงินปนผลรับ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาสอบบัญชี
คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจาย
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้นทั้งสิ้น

100,800,346.58
77,809,278.89
178,609,625.47

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

196,655,109.79

25,512.91
37,286,362.58
37,311,875.49
(15,993,061.00)
(479,791.72)
(2,558,889.71)
(21,172.88)
(3,826.94)
(209,648.92)
(19,266,391.17)
18,045,484.32
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